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Circuit Rusia - Moscova si St. Petersburg 

 Perioada: 16.04 - 10.09.2020 

Descriere Pachet 

Program: 
Ziua 1. București - Moscova 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni pentru zborul cu destinația Moscova. După aterizare, 
transfer și cazare la hotel în zona Moscova. 
Ziua 2. Moscova 
Mic dejun. Tur panoramic în Moscova in care se admira obiectivele principale ale orașului: Mănăstirea Novodevici, 
situată în apropiere de “lacul lebedelor” care l-a inspirat pe Tchaikovski, Catedrala Hristos Mântuitorul, 
Parlamentul, Teatrul  Bolshoi și  clădirea Lubyanka, sediul central al KGB. Turul se încheie cu fascinanta Piață 
Roșie, inclusă în patrimoniul UNESCO. Se vizitează apoi metroul din Moscova, renumit pentru stațiile elegant 
decorate. După-amiaza este liberă. Opțional, vizită la Kremlin*. Seara, cazare la hotel în zona Moscova. 
Ziua 3. Moscova – Sankt Petersburg 
Mic dejun. Transfer la gară pentru îmbarcare pe trenul de mare viteză Sapsan spre Sankt Petersburg. Transfer la 
hotel. După amiaza este liberă sau, opțional excursie la Pushkin*. Cazare la hotel în zona Sankt Petersburg. 
Ziua 4. Sankt Petersburg 
Mic dejun. Tur panoramic în Sankt Petersburg, in care se admira: faimosul Bulevard Nevsky Prospect, Catedrala 
Invierii lui Hristos (de pe Sangele Varsat), construită în stil tipic rusesc, care se remarcă prin domurile specifice în 
formă de ceapă, prin bogăția culorilor și a ornamentelor din aur, Crucișătorul Aurora, nava de război ce a participat 
la Marea Revoluție Socialistă din anul 1917, reședința lui Petru cel Mare și Catedrala Sf Nicolae. Turul se încheie 
cu o vizită la Muzeul vodcii. După-amiaza este liberă. Opțional, vizită la Muzeul Ermitaj *. Seara, cazare la hotel în 
zona Sankt Petersburg. 
Ziua 5. Sankt Petersburg 
Mic dejun. Zi liberă. Opțional, excursie la Peterhof*, localizat in afara orașului Sankt Petersburg. Acest complex de 
gradini si palate a fost construit pentru Petru cel Mare. Seara, cazare la hotel în zona Sankt Petersburg. 
Ziua 6. Sankt Petersburg – București 
Transfer la aeroportul din Sankt Petersburg pentru îmbarcare pe cursa cu destinația București Otopeni.  
 
Documente necesare pentru obtinerea vizei: 
- Pasaport valabil inca 6 luni de la intoarcere IN ORIGINAL (nu se accepta pasaport temporar)   
- Copie prima pagina a pasaportului (COLOR)              
- 1 poza tip pasaport (in format fizic, nu electronic) (poza trebuie facuta pe fundal alb, fara ochelari si fara palarie, 
etc) 
- Formular tip (se completeaza inainte de depunerea documentelor pentru viza)  
- Asigurare Lexgarant, cae se incheie la sediul ambasadei (asigurarea este inclusa in tariful de 90 Eur) 
 
Taxa pentru procesare viza: 90 Eur/ persoana (tariful include si asistenta pentru procesarea vizei) 
 
Nota: in cazul in care se opteaza pentru asistenta pentru procesarea vizei din partea agentiei noastre, prezenta la 
ambasada nu este obligatorie. Documentele se pot aduce personal la agentie sau prin curier. 
 

Atentie! 
Documentele pentru viza trebuie trimise cel tazriu cu 30 zile inainte de plecare. 
Nu se accepta pasaport temporar. Pasaportul trebuie sa fie valabil inca 6 luni de la intoarcerea in tara. 
 
Grup minim pentru organizarea circuitului: 25 persoane 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO 

Tel: 0264 591037; 0264 595225     
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

 • CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 
• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu trenul de mare viteza pe ruta Moscova - Sankt Petersburg  
- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Moscova, St. Petersburg - Bucuresti  
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/ persoana  
- Taxe de aeroport  
- Cazare 5 Nopti in hoteluri de 3 si 4* cu Mic Dejun  
- Transfer aeroport - hotel - aeroport  
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului  
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

- Bacsisuri pentru ghidul si soferul local: 5 Euro/persoana/zi  
- Asigurare medicala si asigurare storno   
- Vizita la Kremlin: 45 €/pers 
- Excursie la Pushkin: 69 €/pers 
- Vizita la Muzeul Ermitaj: 39 €/pers 
- Excursie la Peterhof: 75 €/pers 
- Pachet 4 excursii optionale: 199 Euro/persoana (tariful este valabil doar pentru plata în agenție, în avans) 
- Taxa de viza pentru Rusia: 90 Eur/persoana 

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult Pret Al 3-lea Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 16.04.2020 5 759 EUR  729 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 14.05.2020 5 899 EUR  869 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 13.08.2020 5 899 EUR  869 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 10.09.2020 5 859 EUR  829 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 16.04.2020 5 969 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 14.05.2020 5 1099 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 13.08.2020 5 1099 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 10.09.2020 5 1059 EUR  

 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 

CONTACT 


